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 مقدمه. 1

به طور بالقوه  نرهایها و کانتکه بسته مینیبیرا م کپارچهی یکیلجست ستمیاکوس کی، ما 2025از سال  بعد

و  ونی، اتوماسدر هر سه بخش )هوش FreightTech یکنند. برنامه هایم نهیخود را به یابیریمس

 .امر هستند نیجهت ا رییتغ دی( کلیسازکپارچهی

( 2) ؛ 1هامتا پلتفرم تجمع( 1): رندیگیقرار م یتحت چهار دسته اصل ندهیآ ستمیاکوس نیدر ا کنانیباز

 . 4متخصصان شبکه( 4)و  3ینسل بعد ییدارا یاپراتورها( 3)؛ 2کیلجستهای سازی پلتفرمیکپارچه

 .کنندیرقابت م یمشتر میمستق یرابط کاربر یهر چهار نقش برا

که امروز  یکنانیفقط باز رای، زرندیبگ میتصم ندهیآ ستمیدر مورد نقش خود در اکوس دیبا یفعل انیمتصد

 .باشند ندهیتوانند رهبران آیدهند م یانجام م حیصح یگذار هیسرما

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 meta-platforms 
2 integrating logistics platforms 
3 next-generation asset operators 
4 network specialists 
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 کپارچهی کیلجست ستمیاکوس کیخود را در  یشخص ریمس نرهای، بسته ها و کانتندهیدر آ. 2

 .کنندیم نهیبه

 

 ندهیآ کیلجست ستمیاکوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند یکم تا صفر را اعمال م آالیندگی  انتشار زانیکه م یچارچوب

جمع  یبا استفاده از داده ها

ها که پلتفرمشده از متا  یآور

 کنند.یم آوری اطالعات را جمع

 .کنندیم نییرا به طور خودکار تع نهیبه ریاستاندارد مس ینرهایکانت

در حالت  رییدر صورت تغ

، ارتباط حمل و نقل

 ریبار و ز نیب میمستق

را  حیصح یریبارگ ساخت

 کند یم نیتضم

 

مداوم و در زمان  یبارگذار

و  تیداده شفاف یواقع

مجدد  یسازنهیبه

را فراهم  ریمس یکینامید

 کندیم

 

گمرک 

تواند به یم

اسناد  هیکل

واردات 

 یدسترس

 داشته باشد

 

 ستمیس نیا

استفاده از 

انبار  یهاتیظرف

را در نظر گرفته و 

 کندیم نهیبه



 

 

 .فردا مهم هستند کیلجست کپارچهی یهاستمیس یبرا FreightTech یهااپلیکیشن. 3

 :در اکوسیستم لجستیک آینده FreightTechنقش 

 

 هوش 

 یمبتن لیو تحل هیداده و تجز دیمانند تول ییهابرنامه

 ستمیو اساس اکوس هیپا یبر هوش مصنوع

ها موارد استفاده مانند ناست. آ ندهیآ یکیلجست

ها را فعال / بسته کانتینرهاجداگانه  یابیریمس

 .کنندیم

 

 

 ونیاتوماس 

و  لیموبا ونیاتوماس یهاستمیعنوان مثال س به

و  نی، مطابقت با قوان سه بعدی چاپ یهابرنامه

 ریرا امکان پذ یندگیمقررات مربوط به آال

و  یساز ادهیباعث پ نیکنند. آنها همچنیم

 .شوند یم ندهیآ ستمیاکوس یریپذاسیمق

 

 

 ادغام 

 رهیزنج شرفتیامکان پ یکاربرد یهابرنامه

، کپارچهی ستمیاکوس کیبه سمت  نیمأت

بازار  عامالناتصال  یبرا یدیکل یهاشرفتیپ

 کنند.را فراهم می یو استاندارد ساز

 

 
 

ندهیآ کیلجست ستمیاکوس  



 

 یهمه براو ، رندیگیقرار م یدر چهار دسته اصل ندهیآ لجستیک ستمیدر اکوس کنانیباز. 4

 .کنندیرقابت م 5یمشتر میرابط مستق

 :ندهیآ کیلجست ستمیاکوس یهادسته

 پلتفرم ها تجمع متا. 1

o کنندیمآوری پلتفرم ها اطالعات منابع مختلف را جمع  متا. 

o شده است میتنظ پلتفرموجود چند  ای متاپلتفرم نیوجود چند یبازار به معنا میقدرت عظ لیپتانس. 

 لجستیک یهاپلتفرم یکپارچه ساز. ی2

o یهاگرفته تا راه حل یالحاق یشنهادهایبازارها از پ "Logistics-as-a-service"  انیبه پاپایان 

 گسترده هستند.

o خودکار یساز نهیو به قیتطب 

 یبعد نسل ارزشمند یاپراتورها .3

o و کارآمد یتالیجید یرساختیز یاپراتورها 

o یساز کپارچهیو  خودکارسازی، لیو تحل هیتجز یباال ییتوانا 

 متخصصان شبکه .4

o ایجغراف ایصنعت  با تمرکز برشبکه  یاپراتورها 

o کندیم یریجلوگ تالیجید یهاپلتفرم یتکرار برا تیتخصص از قابل یباال درجه 

 

 د.رنیبگ میتصم ندهیآ ستمیدر مورد نقش خود در اکوس دیبا یفعل متصدیان. 5

خواهند  ندهیآ ستمیرهبران اکوس ؛دهندیانجام م یدرست یگذارهیکه امروز سرما هاییآن

 .بود

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 direct customer interface 



 

 

 :یفعل متصدیان یها نهیگز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بع:امن

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_transport_logistics_1.pdf 
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